
Besluitenlijst commissie Bestuur
overleg Commissie Bestuur (6541\904)
datum overleg Woensdag 18 maart 2009 van 19.30 tot 22.30 uur
locatie Raadzaal
aanwezig De heer T. Kool, commissievoorzitter (raadslid SGP)
De heer E.J. van Tellingen, raadslid PvdA
De heer H. de Jong, burgercommissielid PvdA
De heer P.J. Scheurwater, raadslid CDA
De heer H.J. Verseijl, burgercommissielid CDA
De heer L.D. van Lith, raadslid VVD
Mevrouw W.H. Hooijer-Horstman, burgercommissielid VVD
De heer H. Mulder, raadslid SGP
De heer F.A. Beukers, raadslid lijst Beukers
De heer C. Nijhoff, raadslid GN
De heer A.P.M. Veeken, burgercommissielid GN
De heer K.G. Steenbergen, raadsgriffier
Mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases, burgemeester
Mevrouw M.L.P. Sijbers, wethouder
afwezig met kennisgeving De heer D. Nijhoff, burgercommissielid SGP
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
- Er hebben zich voor deze commissievergadering geen sprekers aangemeld.
3. Vaststelling agenda
- De gewijzigde agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Presentaties
- Er is een presentatie gehouden over de regionalisering van de brandweer door
mevrouw Van Veen, Regionale Brandweer.
- Aansluitend steit de voorzitter de aanwezige raadsleden in deze commissie de vraag:
wie de VNG-enquête prioriteiten veiligheid gaat invullen via internet. De heer Van Lith
~ gaat deze invulling verzorgen.
Besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2009, inclusief lijst met toezeggingen
- De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
- De heer Van Tellincten~PvdA) vraagt n.a.v. de lijst toezeggingen naar de stand van
zaken m.b.t. de handhaving bij de Bulkheuvelsestraat 16.
- Toezeaainçt buraemeester De Zeeuw: hierover wordt een notitie opgesteld ter
bespreking in het college. De notitie is de basis voor de te ondernemen acties. De
notitie zal ook aan raad- en commissieleden worden verstrekt.
6. Lijst Ingekomen stukken en Mededelingen
a. Lijst ingekomen stukken (zie lijst ingekomen stukken voor de Raad)
Advies commissie: de lijst ingekomen stukken kan als hamerstuk voor de raad worden
geagendeerd.
Mededelingen
· Personeel: geen
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· Accommodatiebeleid
o De heer Van Lith (VVD) stelt de communicatie over de grote projecten Ophemert en
Haaften aan de orde en mist nog steeds voor beide projecten een realistische planning.
o Toezeaçtina buraemeester De Zeeuw de tekeningen voor Ophemert zijn net in de
stuurgroep gepresenteerd. Binnenkort zal deze presentatie ook in uw commissie worden
gehouden (staat al gepland voor de commissievergadering van 27 mei 2009)
· Intergemeentelijke samenwerking
o Buraemeester De Zeeuw meldt dat vanuit de regio discussie is gevraagd over: Hoe gaan
we verder met de regio. In het DB van de regio is momenteel deze discussie al gaande
over de houdbaarheid van de huidige vorm voor de toekomst.
· Algemene mededelingen portefeuillehouders: geen
· Mededelingen commissieleden: geen
· Mededelingen vanuit de regio: geen
7. Stukken ter bespreking
Voortgangsrapportage rekenkameronderzoek Postverwerking 2007
o De heer De Jong (PvdA) zegt dat postbehandeling een vorm van contact met je
burgers is. Hij is verbaasd over het feit dat dit nog steeds in 40% van de gevallen
niet helemaal goed gaat. Ondervind zelf ook vaak dat er een verkeerde
adresseringslijst wordt gebruikt. Dit is onacceptabel en verzoekt het college hier
actie op te ondernemen.
o De heer Veeken (GN) zegt niet te zijn geschrokken van de cijfers. Bij zijn fractie
was het al lang bekend dat het in 30% van de gevallen op dit gebied nog steeds
niet helemaal goed gaat. Levert wel een grote zorg op, waarvoor graag actie.
Rapport is overigens goed leesbaar, duidelijk en helder opgesteld. De rekenkamer
verdient hiervoor een compliment.
o De heer Mulder (SGP) zegt eigenlijk wel blij te zíjn met dit rapport. Klínkt mísschíen
vreemd, maar geeft aan dat er wel genoeg zelf kritiek aanwezig is in deze
organisatie. Dit is de beste aanzet om ervan te leren en tot betere resultaten te
komen. Wat dat betreft zijn we op de goede weg, er is nog wel veel werk te doen
waarvoor aandacht vereist is.
o De heer Van Lith~VVD) heeft er kennis van genomen dat nog steeds niet alles op
orde is. Wil graag nadrukkelijk de aandacht van het college hierop vestigen, zodat
een volgende rapportage een beter beeld te zien zal geven. Hij verwacht dat het
college dit oppakt.
o De heer Van Tellinaen (PvdA) heeft destijds bij de presentatie van het rapport van
de rekenkamer een discussie gevoerd met de externe voorzitter, Hij vond dat de
bevindingen uit het rapport niet in overeenstemming waren met de conclusies en
aanbevelingen. Die conclusie was aardig, mede omdat het college goed op weg
was. Hij concludeert nu dat daar nog best wat vraagtekens bij gezet kunnen
worden. Deze interne rapportage geeft een stuk realistischer beeld te zien dan het
rekenkamerrapport.
o Buraemeester De Zeeuw antwoordt door te stellen dat het hier een interne
voortgangsrapportage betreft, dus geen voortgangsrapportage die is opgesteld
door de rekenkamer. Ook zij vindt de uitkomst niet goed en zeker verbetering
behoeft. Zo kunnen we niet met burgers omgaan. Er is al een nieuwe module in het
Document Management Systeem DECOS geïnstalleerd die de voortgang van de
afdoening van brieven e.d. bewaakt.
8. Stukken ter advisering
a. Voorstel tot het instemmen met het controleprotocol 2008-2011 (2009-02-8797)
Advíes commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
b. Voorstel tot het verlenen van ontheffing, aan wethouder D. Prosman, van het vereiste van
ingezetenschap, zoals bedoeld in artikel 36a, tweede lid, van de gemeentewet (2009-02-6715)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
8esluitenlijst commissie Bestuur 18 maart 2009, Pagina 2 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3

Intern2009 - 904



c. Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging Verordening raadscommissies 2002 (2009-02-
7484)
Advies commissíe: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.W. Vonk - van Meteren tot loco-griffier van de
gemeente Neerijnen (2009-02-7765)
Advies commissie: dit voorstel kan als hamerstuk voor de raad worden geagendeerd.
Bestuurlijk Evaluatierapport Verzelfstandiging AVRI + reactie Dagelijks Bestuur op het
Bestuurlijke Evaluatierapport Verzelfstandiging AVRI
o De heer Van Tellinaen (PvdA) heeft vragen via de griffier gesteld over de totale
kosten m.b.t. de besluitvorming rondom de AVRI en de kosten van het vertrek van de
directeur. Hij heeft van de griffíer vernomen dat de beantwoording van die vragen bij
de regio via het DB zouden lopen, samen met vragen van andere gemeenten over de
AVRI. Hij vraagt wanneer hij over de beantwoording van zijn vragen kan beschikken.
o Toezeaçtina buraemeester De Zeeuw: ze heeft de antwoorden vanmiddag ontvangen
en zal ze spoedig aan de raad- en commissieleden doen toekomen. In ieder geval
voor de komende raadsvergadering.
Advies commissie: dit voorstel kan als bespreekstuk voor de raad worden geagendeerd.
9. Rondvraag
- De heer Van Lith (VVD) merkt op dat er vrij recent weer bushaltes door lokale
jongeren zijn vernield. Dat baart ons zorgen, vandaar dat we er hier aandacht voor
vragen. Verzoekt overleg met burgemeester om te bezien of we, wellicht in regionaal
verband, meer uren politie-inzet kunnen krijgen. Andere maatregelen te treffen om
híer íets aan te doen.
- Toezeagina burçLemeester De Zeeuw: de problemen zullen we aankaarten bij de
nieuwe teamchef B. Stronks, die we zullen uitnodigen voor de volgende commissie
Bestuur. Enerzijds om kennis te maken en anderzíjds om u ín de gelegenheid te
stellen deze problemen met hem bespreekbaar te maken.
- De heer Scheurwater (CDA) vraagt aandacht voor het feit, dat burgers uit Haaften 's
avonds geen geld meer durven te pinnen bij de Rabobank. Gevoel van onveiligheid.
- De heer Van Tellinaen (PvdA) vraagt of er op lokaal of regionaal niveau al nagedacht
wordt over, hoe wíj een rol kunnen spelen bij de bestrijding van de huidige
economische crisis.
- Toezeaainc,~wethouder Sübers: in de volgende commissie Bestuur komt er een
voortgangsrapportage over dit onderwerp. Nog niet bekend of de oplossingen dan al
dusdanig concreet zijn dat al gemeld kan worden wat we er precies aan gaan doen.
- De heer Van Tellinçten (PvdA) vraagt naar het onderwerp kaderstelling. Hoe wordt de
discussie van de raad n.a.v. een kaderstellende notitie, verwoord in een opdracht aan
het college, door het college zelf vertaalt.
- Burçtemeester De Zeeuw antwoordt dat er vele definities zijn voor kaderstelling.
College ziet deze opdracht van de raad ais huiswerk om er vervolgens uitvoering aan
te geven.
10. Siuiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Vastgesteld in de vergadering van commissie Bestuur op 15 april
De raadsgriffier,
V ~r
.G. Steenbergen
De
T.
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